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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to describe how quality-work is conducted in the public
sector and whether the structure of the performance measurement gives a fair picture of the
quality. In addition, investigate whether the measurement itself can affect the quality of the
work an organization perform. The study has been conducted in Gothenburg, focusing on aidbased interventions provided by the home service.

Theoretical framework: The theoretical framework first deals with quality, how it’s defined
and how quality development can be conducted. Then performance measurement is described
in terms of why and how it is used, performance measurement is used, how performance
measurements can be evaluated and performance measures.

Results and conclusions: Quality in the elderly care in the city of Gothenburg is described
by the Social Services Act. Quality is measured by care recipients responding to two different
surveys; a nationwide survey sent by the National Board of Health and one that is designed by
the City of Gothenburg and performed by care administrators. Results from the National Board
of Health’s survey are part of the basis for the measures contained in the Quality Report
o The City of Gothenburg has relevant performance measures that provide a nuanced
description of the quality, but the measures are many which complicates the possibility
of a comprehensive picture.
o The National Board of Health’s survey consists of questions that are clear and relevant
and has large number of respondents, which makes the measurement reliable.
o The City of Gothenburg’s own survey consists of questions that are unclear, difficult
and, in some cases, impossible to answer. The survey is an unprioritized work task
among the care administrators, leading to a small statistical basis and not reliable results.
o A large amount of resources is spent on performance measurement, which can have a
negative effect on quality. In particular, if the measurement is poorly designed and takes
time from other tasks.

Sammanfattning
Syfte: Denna uppsats ämnar beskriva hur kvalitetsarbete bedrivs i den offentliga sektorn och
huruvida prestationsmätningens struktur fångar upp information som ger en rättvis bild av
kvaliteten. Syftet är också att undersöka om mätning i sig kan påverka kvaliteten på det arbete
en verksamhet utför. Studien har gjorts på Göteborgs stad med fokus på biståndsbedömda
insatser som tillhandahålls av hemtjänsten.

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar först kvalitet, hur det
definieras och hur kvalitetsutveckling kan bedrivas. Sedan beskrivs prestationsmätning; varför
prestationsmätning används, hur prestationsmätning kan användas, prestationsmått och hur
prestationsmätning kan utvärderas.

Resultat och slutsatser: Kvalitet inom äldreomsorgen i Göteborgs stad definieras utav
Socialtjänstlagen. Kvaliteten mäts genom att omsorgstagare får svara på två olika enkäter; en
rikstäckande enkät som Socialstyrelsen skickar ut samt en som Göteborgs stad själva utformar
och utförs av biståndshandläggare. Resultat från Socialstyrelsens enkätundersökning är en del
av underlaget till de mått som finns i Göteborgs stads kvalitetsrapport.
o Göteborgs stad har relevanta prestationsmått som ger en nyanserad beskrivning av
kvaliteten men måtten är väldigt många vilket försvårar möjligheten till en helhetsbild.
o Socialstyrelsens enkät består av tydliga och relevanta frågor samt har ett stort antal
svaranden vilket gör mätningen tillförlitlig.
o Göteborgs stads egen enkät består av frågor som är otydliga, svåra och, i vissa fall,
omöjliga att svara på. Undersökningen blir ofta bortprioriterad vilket leder till ett litet
statistiskt underlag och ett ej tillförlitligt resultat.
o Stora resurser läggs på prestationsmätning vilket kan påverka kvaliteten negativt. I
synnerhet om mätningen är undermåligt utformad och tar tid från andra arbetsuppgifter.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till problemet som uppsatsen baseras på.
Vidare avser problemdiskussionen lyfta fram aspekter som leder till uppsatsens syfte och
frågeställningar.

1.1 Bakgrund
Den offentliga sektorn har de senaste årtiondena förändrat sin styrning och gått från en
centraliserad regelstyrning (Vänsterpartiet, 2015) mot en marknadsanpassad styrning
där målstyrning, konkurrens och ekonomistyrning fått stor betydelse. Denna styrform kom att
kallas New Public management, NPM, och infördes i syfte att öka effektiviteten och därigenom
minska det offentligas kostnader (Nelander, 2016).
Offentlig sektor är verksamheter som bedrivs av staten, landstingen och kommunen
(Nationalencyklopedin, u.å.) och dess inkomst utgörs mestadels av skatter (Ekonomifakta,
2015). Till skillnad från den privata sektorn är inte den offentliga vinstdrivande, däremot ligger
det i allas intresse att använda resurserna på bästa sätt. Offentliga sektorns uppgift är att
tillhandahålla service åt samhället, där de kommunala verksamheterna har som uppdrag att
erbjuda omsorg och stöd, t.ex. barnomsorg, skola och äldreomsorg.
I kölvattnet av NPM genomfördes 1992 Ädelreformen som var en omfattande organisatorisk
förändring inom vård och omsorg. Ädelreformen innebar bland annat att kommunerna fick ett
samlat ansvar för äldreomsorgen och tog därmed över en del av landstingets tidigare
skyldigheter. På detta sätt skulle helhetssynen på äldre underlättas genom att sociala och
medicinska behov tillfredsställs inom samma organisation. Kommunerna blev därmed
ansvariga för att uppnå de övergripande målen om valfrihet, trygghet och integritet inom
äldreomsorgen och detta skulle åstadkommas med ökad effektivitet och produktivitet istället
för att öka resurserna (Motion 1998/99: So436).
Följden blev att äldreomsorgen blev mer marknadsorienterad och i samband med
Kommunallagen från 1992 möjliggjordes att hemtjänsten konkurrensutsattes genom att vården
fick utföras av privata företag. År 2009 infördes Lagen om valfrihetssystem, LOV, vilket
innebär att äldre betraktas som kunder och därmed kan få välja utförare själva. På så vis
bedömer de äldre själva om kvaliteten i tjänsterna är god och är man inte nöjd så har man
möjlighet att byta utförare. För äldre med nedsatt kognitiv förmåga eller om man av andra
orsaker har svårt att göra valet av hemtjänst kan detta system vara svårt (Trydegård, 2012, juni).
En ytterligare konsekvens av kommunernas marknadsorientering blev att utförar- och
beställarmodellen infördes i många kommuner. Det medförde att yrket biståndshandläggare
kom till och som utgör beställarsidan i modellen medan enhetschefer, för t.ex. hemtjänsten, är
utförarna. Syftet med den nya yrkeskategorin var att öka effektiviteten och rättssäkerheten men
också att skapa en neutral länk mellan den äldre och utförarna. Pär Schön skriver i en artikel i
Äldre i Centrum att ”Av forskningen om biståndshandläggning framgår att handläggarnas
yrkesroll är fylld av motsättningar. De förväntas bland annat vara myndighetsutövare,
socialarbetare,
administratörer,
informatörer,
grindvakter,
konsumentupplysare,
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kvalitetsuppföljare och samverkanspartner gentemot andra organisationer. Det finns uppenbara
motsättningar mellan att agera grindvakt och ta hänsyn till snäva budgetramar och att bedöma
de äldres behov och vara socialarbetare” (Schön, 2012, juni).

1.2 Problemdiskussion
Samtidigt som biståndshandläggare har en stor arbetsbelastning visar flera studier att
administrationen har ökat. Detta har medfört att ”handläggning” prioriteras framför
kvalitetshöjande arbetsuppgifter såsom rådgivning och återkoppling kring om biståndet och
insatserna tillgodoser den äldres behov (Schön, 2012, juni). Den ökade administrationen skulle
kunna förklaras med införandet av NPM och att det med en målinriktad styrning blev viktigt
med uppföljning (Nelander, 2016). Mycket tid läggs på mätning vilket har medfört att
kvaliteten på servicen i själva verket blivit sämre då resurser som kunnat användas till att höja
produktiviteten istället använts till att dokumentera och utvärdera (Vänsterpartiet, 2015).

1.2.1 Prestationsmätning
Inom både privat och offentlig sektor används prestationsmätning som styrmedel.
Prestationsmätningen ska bygga på verksamhetens mål och strategi och syftar till att
implementera dessa. Det innebär att man genom att mäta olika delar av verksamheten kan
värdera vilka resultat som uppnåtts med de aktiviteter som utförts och därmed om målen
uppfyllts. Mätningen utgår från så kallade prestationsmått som verksamheten bedömt speglar
den information som eftersträvas. Det finns två typer av prestationsmått, finansiella och ickefinansiella. De icke-finansiella prestationsmåtten ger information om bland annat kunder,
medarbetare, kvalitet och service (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).
Vid prestationsmätning gäller det att bestämma vad som ska mätas, hur man ska mäta det, tolka
data och kommunicera resultaten (Fryer, Antony & Ogden, 2009). Att utforma måtten är inte
alltid enkelt eftersom det är viktigt att de är anpassade efter verksamheten som ska mätas samt
att de verkligen mäter det som avses. Ofta används kvantitativa mått eftersom de är lättare att
mäta och mer exakta, men det betyder inte att dessa mått är de bästa i alla situationer. Kvalitativa
mått ger en mer nyanserad bild och djupare förståelse vilket i vissa fall kan vara att föredra.
Även om prestationsmåtten är konstruerade på ett bra sätt finns risken att det som mäts blir
tongivande, det vill säga att det som mäts är det som blir gjort. En annan risk är att medarbetare
lär sig manipulera systemet, att beteendet styrs av vad som mäts, i syfte att få bra resultat i
mätningen (Nilsson, Olve & Parment, 2010).

1.2.2 Styrning inom offentlig sektor
Mellan 1952 och 1974 minskade antalet kommuner i Sverige från 2500 till 275 på grund av
sammanslagningar och genom detta ökade också antalet invånare i varje kommun. Under 70talet fördubblades antalet anställda i offentlig sektor och programbudgetering och långsiktig
planering blev viktiga instrument i styrningen. Under denna period var styrningen utformad på
ett sätt som tydligt skulle skilja sig från det privata näringslivets affärsmetoder men under 80talet växte det fram nya idéer om hur styrning kunde användas inom kommun och landsting där
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många styrningsverktyg, i motsats till tidigare, lånades från näringslivet. Fokus skulle nu ligga
på styrning, uppföljning och redovisning (Almqvist, 2006).
Förändringen, som under 80-talet betydde att offentliga verksamheter helt enkelt skulle skötas
mer som företag, kom att kallas New Public Management även förkortat NPM. NPM innebar
decentralisering, prestationsmätning, ökad konkurrens mellan organisationer, ökad
ansvarsskyldighet, minskad resursanvändning samt att man inspirerades av ledarskapsstilar
inom den privata sektorn (Fryer, Antony & Ogden, 2009).
Den offentliga sektorn är mångfacetterad och därför kan det vara svårt att utforma rätt mått.
Framväxandet av NPM har lett till att organisationer i många fall använder sig av många och
ofta irrelevanta mått. Istället för att uppnå ökad prestation och högre kvalitet som var målet, har
det visat sig att för många mål och mått istället lett till minskad prestation och lägre kvalitet.
Det är heller inte ovanligt med omorganisationer vilket i sin tur kan göra det svårt att följa upp
resultat (Fryer, Antony & Ogden, 2009).

1.2.3 Mäta kvalitet
För att kunna mäta kvalitet i en verksamhet är det nödvändigt att först definiera vad som är
kvalitet inom just den verksamheten. Vilka egenskaper ska mätas och hur ska data samlas in?
Vilka av kundens upplevelser ska man fokusera på och vilka ska man bortse ifrån (Lindgren,
2008)?
Det finns flera utmaningar med att mäta kvalitet i offentlig sektor. En svårighet är att det som
mäts ofta är abstrakt som till exempel kundens upplevelse av en tjänst, en annan är att det inte
går att skilja på produktion och konsumtion då en tjänst konsumeras samtidigt som den
produceras. Ett annat problem är att det är heterogent då en service kan skilja sig från individ
till individ, att den upplevs olika och att den inte utförs på exakt samma sätt mot varje kund
(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1995).
Problematiskt är också att det inom offentlig sektor finns många olika intressenter som alla har
olika roller när det gäller upplevelsen av en viss service. Ofta när kvalitet mäts fokuseras det på
de som är direkt berörda av en viss service, såsom konsumenter och anställda, när man
egentligen bör ta alla intressenters upplevelser i beaktande. Till dessa intressenter räknas t.ex.
konsumenters familjer, samhälle, myndigheter, personal och arbetsgivare (Rowley, 1998).
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1.2.4 Problemformulering
Att utforma prestationsmätning i allmänhet, och kvalitetsmätning i synnerhet, är inte enkelt och
att dessutom anpassa dem till offentlig sektor gör det inte lättare. Inom dessa verksamheter är
det problematiskt att fokusera prestationsmätningen på kvantitativa mått, som exempelvis
handlagda ärenden, istället för att ta reda på om förskolebarnet eller vårdtagaren upplever
trygghet och välmående. Det är dessutom inte bara resultatet, utan även själva processen som
är viktig i arbeten med barn eller utsatta människor som målgrupp.
Utöver prestationsmätningens utformning är det viktigt att designa prestationsmåtten så att rätt
saker mäts. Viktigt är också att balansera mängden mått för att ha möjlighet att kunna överblicka
och tolka resultatet samt för att undvika att tidsåtgången för mätningen går ut över
verksamhetens primära mål. Dessa konstateranden har gjort oss nyfikna på hur det ser ut i
praktiken och lett oss till våra frågeställningar:

Frågeställningar


Hur mäts kvalitet och vilken inverkan kan prestationsmätningens utformning få på
mätningens tillförlitlighet?



Vilken påverkan har prestationsmätning på kvaliteten inom offentlig sektor?

1.3 Syfte
Denna uppsats ämnar beskriva hur kvalitetsarbete bedrivs i den offentliga sektorn och huruvida
prestationsmätningens struktur fångar upp information som ger en rättvis bild av kvaliteten.
Syftet är också att undersöka om mätning i sig kan påverka kvaliteten på det arbete en
verksamhet utför.

1.4 Avgränsningar
Studien kommer att hämta sitt empiriska material från kommunanställda medarbetare i
Göteborgs stad. Då Göteborgs stads organisation består av flera stadsdelar med många olika
verksamheter har vi valt att fokusera på äldreomsorgen och hur kvalitet mäts på
biståndsbedömda insatser, som tillhandahålls av hemtjänsten.
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2. Metod
I detta kapitel redogörs för de val som vi gjort vid planerandet och genomförandet av
uppsatsen. Därefter diskuteras uppsatsen utifrån kvalitetskriterierna intern giltighet, extern
giltighet och reliabilitet.

2.1 Forskningsstrategi
Ett sätt att definiera olika forskningsstrategier inom företagsekonomisk forskning är att skilja
på kvantitativ och kvalitativ ansats (Bryman & Bell, 2011). Den kvalitativa forskningen är mer
småskalig och nära i sin karaktär och är användbar när man vill ha en nyanserad beskrivning av
ett fenomen, varför denna typ av undersökning oftast utgörs av intervjuer.
Den kvantitativa ansatsen är motsatsen till den kvalitativa och kännetecknas av storskalig,
standardiserad informationshämtning, ofta enkäter, i syfte att beskriva ett fenomens frekvens.
(Jacobsen, 2002).
Då avsikten var att redogöra för och få en samlad bild av ett fenomen, d.v.s.
prestationsmätningens kvalitet och påverkan på verksamhetens kvalitet, bedömer vi att den
kvalitativa ansatsen är den mest lämpliga metoden för studien. Inom kvalitativ forskning brukar
intervjuer vanligtvis vara ostrukturerade eller semistrukturerade där den förstnämnda är så fri
i sin utformning att den kan likna ett vanligt samtal. Den semistrukturerade varianten har fler
förutbestämda frågeställningar samtidigt som intervjun är flexibel och styrs i större utsträckning
av respondenternas svar (Bryman & Bell, 2011).
Eftersom vår studie har ett fördefinierat fokus var våra intervjuer semistrukturerade för att
säkerställa att vi fick information inom de ämnen vi valt. Semistrukturerade intervjuer
möjliggör ett större utrymme för öppenhet kring ny information (Jacobsen, 2002). I syfte att
öka trovärdigheten av det material som inhämtas har vi samlat in material från alla anställda
inom den utvalda enheten.

2.2 Forskningsansats
Intervjuerna föregicks av en teoretisk datainsamling där begreppen ”prestationsmätning” och
”kvalitet” utforskades med avsikt att få kunskap som sedan användes vid utformningen av
intervjuerna. Resultatet av intervjuerna analyserades för att kunna besvara frågeställningarna.
Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa ansatsen till en början induktiv. En induktiv ansats
uppnås när man utifrån empirin skapar teori, till skillnad mot deduktiv ansats där man testar
teorier genom att samla in och analysera empiri (ibid.). Vår första fråga fokuserar på hur
Göteborgs stad utformat och genomför sin prestationsmätning samt om mätningen är
tillförlitlig. Frågeställning nummer två handlar om huruvida prestationsmätning påverkar
kvaliteten på det arbete som utförs inom den valda verksamheten. Då vi inte hittat någon teori
eller har tidigare kunskap om prestationsmätning i Göteborg stad saknar vi förutfattade
meningar om detta och har därmed ett öppet förhållande till ämnet.
Om prestationsmätning finns däremot en del forskning och teorier vilket gör att vi kan testa vår
empiri gentemot valda teorier vilket är ett deduktivt angreppssätt. Det medför att uppsatsens
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ansats som helhet är abduktiv, dvs. en kombination av induktiv och deduktiv ansats (Bryman
& Bell, 2011).

2.3 Forskningsprocessen
En av fördelarna med en kvalitativ ansats är att den är flexibel. Den ofta använda
forskningsprocessen är att utgå från en problemställning till undersökningsuppläggning och
datainsamling för att på så sätt kunna göra en analys. Med en kvalitativ ansats blir gränsen
mellan datainsamling och analys inte lika tydlig och det finns möjlighet att anpassa
tillvägagångssättet utefter den information som insamlas under studiens gång (Jacobsen, 2002).
Detta kan illustreras av figuren nedan där de streckade pilarna illustrerar den vanliga
forskningsprocessen och de heldragna pilarna visar den kvalitativa undersökningsprocessen:

Problemställning

Undersöknings
-uppläggning

Analys

Datainsamling

Figur 1. Den kvalitativa undersökningsprocessen som interaktiv process (Jacobsen, 2002).

2.4 Vår forskningsprocess
Efter att ha läst in oss på ämnet gjorde vi utefter teorin en intervjuguide med frågor som vi ville
ha svar på för att kunna besvara våra frågeställningar. Via hemsidan fick vi kontaktuppgifter
och mejlade sedan intervjuförfrågan tillsammans med intervjuguiden till alla kommunanställda
förvaltningscontrollers. Detta resulterade i en intervju med en person med denna befattning men
också att vi blev hänvisade till en controller i en mer verksamhetsnära roll, s.k.
verksamhetscontroller vilket ledde till ytterligare en intervju. Intervjuerna blev
semistrukturerade på det viset att vi visste vilken information vi var ute efter men inte vem som
kunde ge oss den. Därför fick dialogen styra vilka frågor som ställdes.
Informationen som kom utav intervjuerna, tillsammans med förförståelsen om kvalitetsaspekter
inom äldreomsorgen och biståndshandläggarens roll, gav oss en bra uppfattning om vilka frågor
vi skulle ställa till biståndshandläggarna. Eftersom vi hade mer specifika frågor till
biståndshandläggarna och pga. begränsad tid bestämde vi att frågorna kunde ställas via
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frågeformulär, intervju och telefonkontakt beroende på respondentens önskan. Frågeformuläret
testades genom mejlkontakt med en biståndshandläggare för att säkerställa att vi ställde de rätta
frågorna.
Precis som Jacobsen (2002) beskriver om den kvalitativa undersökningsprocessen har vi under
datainsamlingens gång analyserat data efter hand vilket har resulterat i att både frågeställningar,
upplägget och den teoretiska referensramen har justerats utefter det material vi fått in.

2.5 Datainsamling
Vi har i studien använt oss av både primära och sekundära data där empirin utgör primära data
och teorin bygger på sekundära data.

2.5.1 Litteratur
Den teoretiska referensramen har varit en utgångspunkt med målet att ge kunskap om kvalitet
och ekonomistyrning i stort samt styrning inom den offentliga sektorn. Informationen har
hämtats från databaser och kurslitteratur och fungerat som vägledning vid val av metod och
utformning av intervjuguide. Sökord: prestationsmätning, prestationsmått, kvalitet,
kvalitetsmätning, NPM, offentlig sektor.

2.5.2 Intervjuer och frågeformulär
Som tidigare nämnts baseras det empiriska materialet på ett antal intervjuer vars genomförande
utgick från en intervjuguide med förutbestämda teman. Detta anser Bryman & Bell (2011)
skapar större flexibilitet än ett strikt intervjuschema. Alltför specifika frågor kan tyda på
skaparnas förutfattade meningar men också hindra att nya perspektiv framkommer under
intervjun (Bryman & Bell, 2011), varför vi beslutat oss för att intervjuguiden består av teman
med frågeställningar som inte är för detaljerade. Ett sätt att stärka tillförlitligheten i studien är
att låta respondenter läsa igenom intervjuguiden (Bryman & Bell, 2011) varför vi började varje
intervju med att erbjuda detta.
Genom att göra en förundersökning och testa frågeformulär anser Jacobsen (2002) att
giltigheten stärks vilket var anledningen till att vi använde denna metod. Om vi fick oklara svar
tog vi kontakt med respondenten för att ställa följdfrågor.

2.6 Urval
För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att intervjua medarbetare inom Göteborgs
stad. Det är en stor organisation med stor tillgång på verksamheter och ekonomianställda. Vi
intervjuade två controllers angående den första frågeställningen. Därefter intervjuades alla
medarbetare inom en biståndsenhet inom äldreomsorgen som gör uppföljningar av
omsorgstagare. För att undvika urvalsfel, så kallad skevhet, har vi valt ett obundet slumpmässigt
urval.
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Urval av controllers:






Population: samtliga heltidsanställda med befattningen förvaltningscontroller inom
Göteborgs stad, 10 st.
Verksamhetscontroller kontaktades efter hänvisning från en förvaltningscontroller.
Urvalsram: heltidsanställda, ej konsulter, utbildade inom yrket, arbetat mer än sex
månader i nuvarande befattning
Urvalets storlek: 2 personer
Förvaltningscontroller: mejlat alla, de som tackat ja till intervju blev vårt urval

Urval av medarbetare på en slumpmässigt utvald enhet:




Population: samtliga heltidsanställda med befattningen biståndshandläggare inom
Göteborgs stad, 16 st.
Urvalsram: heltidsanställda som gör uppföljningar av omsorgstagare, ej konsulter,
utbildade inom yrket, arbetat mer än sex månader i verksamheten.
Urvalets storlek: 12 medarbetare

2.7 Metoddiskussion
En studie kan aldrig ge hela bilden av det som undersöks men för att kunna avgöra om resultatet
av studien speglar verkligheten menar Jacobsen (2002) att ”Empirin måste vara giltig och
relevant (valid)” och att ”Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel).” Validiteten
kan granskas utifrån två aspekter, intern giltighet och extern giltighet, där den interna
giltigheten utreder om det som mäts är det som avsetts mätas och den externa giltigheten
behandlar generaliserbarheten hos resultatet. Kvalitativ ansats får ofta hög intern giltighet. Med
reliabilitet menas om studiens empiri går att lita på, och för att kunna avgöra detta analyseras
om resultatet har påverkats av den metod som använts (Jacobsen, 2002). Bedömningen av
kvaliteten på den empiri vi ska samla in ska göras genom att granska studiens validitet och
reliabilitet.

2.7.1 Intern giltighet
Den insamlade datan kommer från både primära och sekundära källor. De primära källorna
utgörs av de respondenter som vi varit i kontakt med och vi anser att det var rätt personer att
tillfråga för att få den information som vi behövde. De sekundära källorna består till största
delen av kurs-och facklitteratur samt vetenskapliga artiklar som är granskade.
De controllers som intervjuades beskrev kvalitetsarbete som bedrevs på olika nivåer i
organisationen. Eftersom stadsdelarna är uppbyggda på likvärdiga sätt organisatoriskt
beträffande befattningar och arbetsuppgifter tror vi att vi skulle ha fått ungefär samma svar om
vi intervjuat controllers i fler stadsdelar. På grund av tidsbrist var inte detta möjligt men fler
intervjuer hade gett större giltighet.
Inom den biståndsenhet vi hade kontakt med har samtliga biståndshandläggare, som gör
Utvärdering av Hemtjänst, tillfrågats och alla gav likvärdiga svar. Därför drar vi slutsatsen att
giltigheten här är hög. Giltigheten förstärks också av att vi gjort en kvalitativ förundersökning
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av frågeformuläret. Ett sätt att stärka giltigheten ytterligare hade varit att tillfråga
biståndshandläggare i andra stadsdelar dock så ser enkäten Utvärdering av Hemtjänst och
direktiven för genomförande likadant ut över hela staden.
Vår bedömning är att våra respondenter har god kunskap inom sina områden eftersom alla hade
relevant utbildning och erfarenhet. De hade heller inga motiv för att ljuga då de hade möjlighet
att vara anonyma.

2.7.2 Extern giltighet
Generaliserbarheten i denna undersökning är inte så hög eftersom de undersökta enheterna och
antalet respondenter är för få. Det går inte heller att överföra slutsatserna till andra kommuner
eftersom deras organisation kan se annorlunda ut samt att de kan ha andra arbetsmetoder.

2.7.3 Reliabilitet
I ett försök att stärka tillförlitligheten i studien lät vi respondenterna läsa igenom intervjuguiden
så att inga missförstånd angående vilken information vi eftersökte skulle uppstå. Av samma
anledning deltog alla biståndshandläggare, i den biståndsenhet som vi kontaktat, i
undersökningen.
Vid intervjuer kan det uppstå kontexteffekter, med detta menas att respondenten påverkas av
den miljö där intervjun görs och kan medföra att en obekant miljö gör att respondenten
förändrar sitt beteende (Jacobsen, 2002). Respondenterna fick därför välja plats för intervjun
och därmed minimera kontexteffekten. En annan nackdel med intervju som
datainsamlingsmetod är att intervjuaren kan påverka respondenten på ett omedvetet sätt vilket
resulterar i att svaren kan variera beroende på vem som ställer frågorna. Exempel på faktorer
som kan påverka hur respondenten uppfattar intervjuaren är kön, etnisk bakgrund och
socioekonomisk status (Bryman & Bell, 2011). Enligt Jacobsen (2002) är det omöjligt att helt
undvika intervjuareffekter men vi försökte minska dem genom att vara tydliga och låta bli att
uttrycka egna åsikter och värderingar.
Intervjuerna spelades in vilket är att föredra (Jacobsen, 2002), därefter transkriberades
inspelningen ordagrant. Detta för att inte gå miste om eller missförstå den information man fått
under intervjun.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel behandlas till en början kvalitet generellt för att sedan specifikt beskriva
definitionen av kvalitet i Socialtjänstlagen och hur kvalitetsutveckling bedrivs i Göteborgs
stad. Därefter presenteras teorier kring ämnet prestationsmätning som ligger till grund för
analysen av empirin.

3.1 Strukturell utgångspunkt
Vid prestationsmätning gäller det att bestämma vad som ska mätas, hur man ska mäta det,
tolka data och kommunicera resultaten (Fryer, Antony & Ogden, 2009). I denna studie skulle
detta kunna översättas till:
vad = kvalitet
hur = genomförande av prestationsmätning
tolka och kommunicera = utvärdering/uppföljning
Med detta som utgångspunkt innehåller den teoretiska referensramen de två huvudområdena
”kvalitet” och ”prestationsmätning”. Vidare har begreppen ”kvalitet”, ”genomförande” och
”uppföljning” fått bestämma strukturen i kapitlen empiri och analys.

3.2 Kvalitet
Kvalitet är svårt att definiera och kan betyda olika saker i olika organisationer. För att en
organisation ska uppnå kvalitet behöver man veta vad kvalitet betyder just för deras verksamhet
och för de som är berörda av den. Det finns inte en definition av kvalitet som betyder samma
sak för alla och för att veta vad kvalitet betyder hos den egna organisationen behövs det tydliga
mål och kunskap om vad organisationen strävar efter. Kvalitetsbegreppet ska sedan kunna
kommuniceras till både anställda och kunder så alla är medvetna om vad som kan förväntas.
Kvalitet i en tjänsteorganisation definieras främst av kunden och då alla kunder är individer
med egna unika problem och förutsättningar är det viktigt att kunna sätta sig in i olika
problemsituationer och ta reda på vad som skapar värde för kunden.
Många företag använder sig av kundtillfredsställelse som mått men det berättar egentligen bara
hur väl kundens förväntningar uppfylls. Om kunden har låga förväntningar och dessa
förväntningar infrias blir det alltså högre kundtillfredsställelse utan att något egentligt
kvalitetsarbete har gjorts. Om organisationen däremot arbetar för att mäta kvaliteten i
tjänsteutövandet betyder det att inte bara förväntningarna hos kunden uppfylls utan också deras
behov och detta inte bara under ett möte utan i en varaktig relation (Edvardsson, Andersson,
Sandén & Waller (1998).
Edvardsson et al. (1998) tar upp fyra kategorier av kvalitetsfaktorer: förtroende och pålitlighet,
enkelhet och flexibilitet, återställningsförmåga och slutligen anställdas kompetens. Det handlar
alltså om att kunden ska kunna lita på att tjänsten levereras som överenskommet, att det är
enkelt att ha kontakt med producenten, att upptäcka problem och arbeta med att lösa dem och
att se till att personalen har rätt kompetens.
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3.2.1 Kvalitetsutveckling
Kvalitetsutveckling kan bedrivas på olika vis, men kan ofta sammanfattas genom de tre faserna
kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll.
Kvalitetssäkring: Utefter de kvalitetsmål som organisationen har skapas struktur och rutiner för
att målen ska kunna uppnås. För att alla, såväl kunder som medarbetare, ska vara säkra på hur
arbetet ska utföras dokumenteras alla rutiner och kommuniceras till alla berörda inom
organisationen.
Kvalitetsstyrning: Styr och kontrollerar det som sker när tjänsten utförs; alltså hur den görs, vad
som görs osv. Som ett hjälpmedel till detta kan t.ex. checklistor användas, utövaren ser vad som
ska göras och checklistan kan sedan kontrolleras.
Kvalitetskontroll: För att kunna förbättra kvaliteten ska resultatet av ovannämnda steg följas
upp. Det finns olika sätt att samla in data som kan analyseras, hos tjänsteproducerande
organisationer är det vanligt att kunder får fylla i en utvärdering (Edvardsson et al., 1998).
Kvalitet kan belysas utifrån olika vinklar beroende på vad inom verksamheten som ska
utvärderas:
Konstruktionskvalitet: behandlar hur tjänsten är uppbyggd.
Processkvalitet: utförs tjänsten så som det är tänkt?
Leverans- och konsumtionskvalitet: hur tjänsten levereras till kunden.
Resultatkvalitet: kundens upplevelse under hela processen.
Relationskvalitet: handlar om relationen mellan kund och utövare av tjänsten.
(ibid.).

3.2.2 Kvalitet enligt Socialtjänstlagen
Göteborgs stad har till uppgift att ge stadens invånare god kvalitet i sina verksamheter. För att
säkerställa detta finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som socialtjänsten ska
arbeta utefter. Ledningssystemet baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) (Göteborgs stad, u.å.).
Enligt SOSFS 2011:9 definieras kvalitet av ”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som
gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst
och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av
sådana föreskrifter” (Socialstyrelsen, 2011). Alltså kännetecknas kvalitet av huruvida de
lagkrav som finns uppfylls.
Socialtjänsten arbetar bland annat utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) och där kan läsas i SoL
3:3 att ”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” (Riksdagen, u.å.). Med
andra ord är det lagstadgat att socialtjänsten ska hålla en bra kvalitet på sitt arbete. Andra
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faktorer som innebär kvalitet är följaktligen att verksamheten ska bedriva ett kvalitetsarbete
och att medarbetare ska ha rätt kompetens.
I Socialtjänstlagen står också att socialtjänstens värdegrund i sitt arbete med äldre personer ska
vara att möjliggöra ett värdigt liv och välbefinnande. Förhållanden som främjar detta är
självständigt boende, trygghet samt social kontakt. Andra krav som ställs är att den enskilde
har möjlighet till delaktighet kring sina insatser och att det vid behov sker samverkan med
externa organisationer (SFS 2001:453).
Sammanfattningsvis kan följande kvalitetsfaktorer inom stöd och omsorg identifieras:










Uppfylla krav och mål enligt lagar och föreskrifter
Bedriva kvalitetsarbete
Ha rätt kompetens
Välbefinnande
Självständigt boende
Trygghet
Social kontakt
Delaktighet
Samverkan

3.2.3 Kvalitetsutveckling i Göteborgs stad
Kvalitetsarbete i offentlig sektor är av stor vikt då sektorn levererar tjänster åt många människor
och tjänsterna är ofta av stor betydelse så som sjukvård och bistånd (Edvardsson et al., 1998).
Göteborgs stad använder PDSA-metodiken i sitt utvecklingsarbete. PDSA står för Plan, Do,
Study, Act och har sin bakgrund i kvalitetsteori (Göteborg, u.å.). Nedan illustreras systematiken
i Bild 1:

Bild 1. Göteborgs stads systematik för utvecklingsarbete (Göteborg, u.å.).
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Denna systematik är en del av stadens styrsystem som består av ytterligare två delar:
utgångspunkter och förutsättningar (Göteborg, u.å.). Hur dessa definieras visas i Bild 2:

Bild 2. Göteborgs stads styrsystem (Göteborg, u. å.).
En stor skillnad mellan privat och offentlig sektor är att verksamheten är skattefinansierad och
budget bygger på de anslag verksamheten blir tilldelad. Kunder betalar ofta inte vid användning
av tjänsten utan den kostnaden har redan betalats via skatter. Istället för att bara ha som mål att
gå med vinst har offentliga verksamheter större och vidare mål som på något vis ska vara till
nytta för samhället. Ett problem med dessa mål är att de kanske är för breda och formulerade
på ett sätt att de blir svåra att uppnå (Edvardsson et al., 1998).

3.3 Prestationsmätning
De flesta verksamheter använder sig av prestationsmätning i varierande grad beroende på typ
av verksamhet och dess beskaffenhet. Det finns olika anledningar för verksamheter inom
offentlig sektor att använda sig av prestationsmätning, vilka Behn (2003) har sammanställt i en
lista:
1. Utvärdera - Mått tas fram för att kunna utvärdera prestation men för att kunna göra det
behövs tydligt ställda mål att jämföra med och därefter bedöma prestation.
2. Kontrollera - Genom rätt mått kan människors beteende styras i olika riktningar och
kontrollera att underordnade gör rätt saker.
3. Budgetera - På vilka program eller projekt ska min enhet spendera allmänhetens pengar?
För att ledningen ska kunna fördela pengar dit de används effektivt behövs det en intern
standard över hur effektivitet ska mätas.
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4. Motivera - Genom att förmedla information angående mål, mått och resultat kan
personal, mellanchefer, intressenter och invånare motiveras att göra de saker som krävs
för att förbättra prestationer.
5. Främja - Hur kan jag övertyga överordnade politiker, lagstiftare, intressenter,
journalister och invånare att min verksamhet gör ett bra jobb? Genom att förstå vad
samhället bryr sig om kan man genom rätt mätresultat visa om verksamheten gör ett bra
jobb.
6. Belöna - Vilka bedrifter är värda den organisatoriska ritualen för att lyfta prestationer?
Ritualer ökar sammanhållningen hos människor och kan motivera till framtida
framgångar men chefer måste bedöma vilka prestationer som personal och
samarbetspartners tycker är värda att fira.
7. Lära - Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Vad behöver vi göra annorlunda?
Information från mätningar måste kunna tolkas och förmåga att upptäcka oväntade
utvecklingar, positiva såsom negativa, krävs för att kunna ta lärdom och sedan agera
utefter resultatet.
8. Förbättra - Slutsatser ska dras vilka sedan kan användas till att förbättra arbetet. Det är
viktigt att ha förståelse för hur individer, som är med och bidrar i arbetet, kan reagera
och påverkas av chefens agerande.
För en ledare inom offentlig sektor är den främsta anledningen till prestationsmätning att
förbättra prestationer. De sju punkterna innan den kan ses som verktyg för att nå det målet
(Behn, 2003).
Att mäta prestationer kan vara svårt eftersom informationen som framkommer ska spegla
verkligheten. En mätning är tillförlitlig när det som mäts är det man avser att mäta, vilket kan
vara svårt att få fram. Anledningen till det kan bero på flera faktorer, som t.ex. att det kan saknas
data eller vara för resurskrävande. Detta kan få följden att mätning görs på det som kan
kvantifieras, på grund av att det är enklare, snarare än att mäta det som är viktigt (Catasús,
Högberg & Johrén, 2017).
Historiskt sett har ekonomistyrning fokuserat på den finansiella sidan av prestationsmätning
eftersom de ekonomiska målen varit viktigast samtidigt som kvantitativa mått är lättare att mäta.
På senare tid har större fokus dock lagts på icke-finansiell prestationsmätning då kvalitet och
kundnöjdhet blivit allt viktigare i takt med att konkurrensen av varor och tjänster ökar (Ax,
Johansson & Kullvén, 2009). Offentliga organisationer har till uppgift att leverera välfärd till
landets medborgare och för att kunna göra det framgångsrikt krävs att det man levererar håller
en god kvalitet. Det betyder att mätningar ofta görs på kvalitativa egenskaper vilka i sin tur är
svåra att mäta med kvantitativa mått (Catasús et al., 2017).
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3.3.1 Riktlinjer för prestationsmätning
För att prestationsmätning ska fylla en funktion i verksamheten finns ett stort antal riktlinjer
som kan följas. Några av dessa är:









Det som mäts ska kunna kopplas till verksamhetens strategi – mätning av de prestationer
som leder till måluppfyllelse.
Till varje prestationsmått ska finnas ett prestationsmål – detta tillämpas dock inte då
prestationsmätningen ska fungera som en varningssignal för avvikelser och trendbrott.
Prestationsmålen ska vara motiverande – anställda ska vara införstådda med
prestationsmätningens ändamål.
Anställda ska kunna påverka de prestationer som mäts – förutom att det ska vara möjligt
att påverka prestationerna som mäts ska det även finnas befogenheter, kunskap och
resurser.
Resultatet av prestationsmätningen ska kommuniceras till anställda och vara tydligt –
skälet till detta är att öka engagemanget hos de anställda samt att ge återkoppling på om
rätt saker utförs.
Prestationsmåttens mängd ska vara begränsad – det ska vara möjligt att överblicka och
få en helhetsbild.

Slutligen får kostnaden för prestationsmätningen inte överstiga nyttan med mätningen (Ax et
al., 2009).

3.3.2 Att mäta kvalitet
Kvalitetsaspekter kan vara svåra att mäta men Catasús et al. (2017) hävdar att kvalitet kan
fångas upp genom mått som baseras på verksamhetens framgångsfaktorer. För att undvika att
mått ger en för snäv bild av verkligheten kombineras flera mått som beskriver olika aspekter.
När det blir för komplext att få mått på ett fenomen kan så kallade surrogatmått användas. Ett
surrogatmått kan t.ex. vara ett mått på en korrelerande faktor eller vara en del av det som
efterfrågas, men dess resultat är en tillräckligt bra beskrivning av fenomenet (Catasús et al.,
2017).
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3.3.3 Prestationsmått
Som underlag för mätning tas prestationsmått fram. Prestationsmåtten ska belysa det som är
viktigt i verksamheten och vara kopplade till hur verksamheten ska uppnå framgång. Däremot
kan mått aldrig ge en exakt beskrivning av förhållanden eftersom de är förenklingar av
verkligheten (Catasús et al., 2017).
Enligt Andersson & Funck (2017) bör uppbyggnad av mål och mått göras efter minnesregeln
SMAKAR som är en vidareutveckling av SMART. Enligt SMART ska målen vara Specifika,
Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta medan SMAKAR innebär:







Specificerade: mätbara med hög datakvalitet, tidsatta.
Motiverande: uppnåeliga och utmanande.
Accepterade: diskuterade och förankrade.
Kongruenta: med delmål som leder till huvudmål.
Administrativt enkla: billiga och lätthanterliga.
Relevanta: väsentliga och realistiska.

Utöver dessa kriterier krävs att det som mäts går att jämföra med resultat från andra mätningar
för att därmed kunna värdera mätutfallet. Jämförelser kan göras över tid samt internt och externt
mellan liknande verksamheter (Andersson & Funck, 2017).
Stevens, Stokes och O´Mahony (2006) å sin sida menar att mått bör sättas samman så att de
inkluderar: antal producerade enheter, välfärd (värdet för slutkonsumenter) och prestation (hur
en tjänst blir producerad).

3.3.4 Utvärdering
Att utvärdera är att bedöma och att bedöma innebär värdering. För att kunna bedöma krävs
kriterium och en värdeskala som offentliga ingripanden kan bedömas utifrån. Kriterier finns
ofta fastlagda i förväg men kan också fastläggas under processens gång och efter processens
slut. Den färdiga utvärderingen ska sedan kunna användas i vägledningssyfte i framtida
beslutssituationer.
I Evert Vedungs bok ”Utvärdering i politik och förvaltning”, definierar Vedung utvärdering
inom offentlig verksamhet som ”Noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer,
förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela
en roll i praktiska beslutssituationer”. Utvärdering är en bedömning i efterhand och ska
garantera kvalitet. Detta innebär att för att kunna göra en korrekt utvärdering krävs att
tillräckligt med data samlas in samt att värderingskriterier tillämpas konsekvent.
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Vidare beskriver Vedung (2009) fem olika modeller för utvärdering:
Måluppfyllelsemodellen: en mål-resultatmodell som bedömer om uppsatta utfalls- eller
effektmål har uppnåtts. Detta leder till en objektiv utvärdering då målen är fastsatta och
utvärderaren behöver inte själv ta ställning. Detta får man information om genom att svara på
två frågor:
1. Till vilken grad har målen för utfall blivit uppfyllda?
2. Har insatsen bidragit till måluppfyllelsen och i så fall hur mycket?
Bieffektsmodellen: en utvidgad måluppfyllelsemodell som också omfattar sidoeffekter. En
bieffekt är något som orsakas av interventionen men är utanför dess avsedda måleffekter.
Perversa effekter är effekter som är motsatta det som avsågs och kan vara både positiva och
negativa. Nolleffekter betyder att insatsen inte får några konsekvenser alls, varken väntade eller
oväntade.
Relevansmodellen: Här bedöms interventionen gentemot underliggande problem. Problemet är
det som själva interventionen försöker lösa och utvärderingen ska visa om den haft effekt på
det grundläggande problemet.
Aktörsmodellen: Kan vara: 1. Brukarorienterad där målgruppen är utvärderingens källa och de
får ge omdömen och värdera den offentliga tjänst de tagit del av. 2. Intressentutvärdering där
bedömningskriterierna består av förhoppningar och farhågor hos berörda. Berörda i det här
fallet avser ”delägare”, alltså att man på något sätt ”äger frågan” genom pengar, makt, status
osv. 3. Kollegiebedömning, här bedömer medlemmar av en profession andra medlemmars
arbete.
Ekonomiska utvärderingsmodeller: Utvärdering efter ekonomi, produktivitet och effektivitet.
(ibid.)
Mål- och resultatstyrning har i och med NPM:s framväxt i den offentliga sektorn gjort att
kvalitets- och resultatmätningar tagit allt större plats i organisationen. Lindgren (2008) menar
att det har utvecklats till ett ”utvärderingsmonster” som stjäl tid och pengar från
kvalitetshöjande aktiviteter.

3.4 Sammanfattning
Nedan följer en kort sammanfattning av den teori som används för att analysera empirin.
Prestationsmätning kan beskrivas som en process: vad som ska mätas, hur man ska mäta det,
tolka data och kommunicera resultaten. I denna studie skulle detta kunna översättas till:
vad = kvalitet, hur = genomförande av prestationsmätning och tolka och kommunicera =
utvärdering/uppföljning. Utifrån detta är den teoretiska referensramen uppdelad i två
huvudområden: ”kvalitet” och ”prestationsmätning”.
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3.4.1 Kvalitet
För att en organisation ska uppnå kvalitet behöver kvalitet definieras för den specifika
verksamheten. Kvalitet i en tjänsteorganisation definieras främst av kunden och det är viktigt
att ta reda på vad som skapar värde för kunden. Kvalitetsutveckling kan sammanfattas genom
de tre faserna kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll.
Göteborgs stad har till uppgift att ge stadens invånare god kvalitet i sina verksamheter och det
är lagstadgat att socialtjänsten ska hålla en bra kvalitet på sitt arbete. I Socialtjänstlagen kan
utläsas att följande faktorer ska uppfyllas för att skapa kvalitet inom äldreomsorgen: uppfylla
krav och mål enligt lagar och föreskrifter, bedriva kvalitetsarbete, ha rätt kompetens,
välbefinnande, självständigt boende, trygghet, social kontakt, delaktighet och samverkan.
Offentliga verksamheter har mål som ska vara till nytta för samhället och ett problem med det
är att målen kan vara för breda och formulerade på ett sätt att de blir svåra att uppnå.

3.4.2 Prestationsmätning
Det finns olika anledningar för verksamheter inom offentlig sektor att använda sig av
prestationsmätning: utvärdera, kontrollera, budgetera, motivera, främja, belöna, lära och
förbättra. En mätning är tillförlitlig när det som mäts är det man avser att mäta, vilket kan vara
svårt att få fram. Detta kan få följden att mätning görs på det som kan kvantifieras, på grund av
att det är enklare, snarare än att mäta det som är viktigt. Offentliga organisationer ska leverera
service med god kvalitet och mätningar görs då ofta på kvalitativa egenskaper vilka i sin tur är
svåra att mäta med kvantitativa mått.
Riktlinjer för prestationsmätning:







Det som mäts ska kunna kopplas till verksamhetens strategi
Till varje prestationsmått ska finnas ett prestationsmål
Prestationsmålen ska vara motiverande
Anställda ska kunna påverka de prestationer som mäts
Resultatet av prestationsmätningen ska kommuniceras till anställda och vara tydligt
Prestationsmåttens mängd ska vara begränsad

Slutligen får kostnaden för prestationsmätningen inte överstiga nyttan med mätningen.
Kvalitet kan fångas upp genom att mått baseras på verksamhetens framgångsfaktorer, att flera
mått kombineras och/eller att surrogatmått används. Prestationsmått bör utformas enligt
SMAKAR-regeln: specificerade, motiverande, accepterade, kongruenta, administrativt enkla
och relevanta. Måtten ska även kunna jämföras.
Att utvärdera är att bedöma vilket ska garantera kvalitet. Resultatet ska kunna användas i
framtida beslutssituationer.
Mål- och resultatstyrning har i den offentliga sektorn medfört att kvalitetsmätning tagit allt
större plats vilket kan leda till att kvalitetshöjande aktiviteter får mindre utrymme i
organisationen.
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3.4.3 Intervjuguidens utformning
Utifrån den teoretiska referensramen har intervjuguiden utformats enligt de begrepp som
tolkats vara prestationsmätningens process: ”kvalitet”, ”genomförande” och ”uppföljning”.
Som tidigare nämnts har begreppen även fått bestämma strukturen i kapitlen empiri och
analys. De teman som frågorna är indelade i och vilken typ av befattning respondenten har är
enligt följande:
Kvalitet och prestationsmått: Göteborgs stad
Förvaltningscontroller
Genomförande av kvalitetsmätning:
”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?” & ”Utvärdering av hemtjänst”
Förvaltningscontroller & Verksamhetscontroller
Uppföljning av kvalitetsmätning:
”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?” & ”Utvärdering av hemtjänst”
Förvaltningscontroller & Verksamhetscontroller
Genomförande & Uppföljning av kvalitetsmätning: ”Utvärdering av hemtjänst”
Biståndshandläggare
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4. Empiri
I kapitlet empiri presenteras den information som samlats in för att skapa förförståelse samt
det material som inhämtats genom intervjuer. Kapitlet introduceras med en presentation av
organisationen och kvalitetsarbete inom Göteborgs stad samt respondenterna. Därefter
redovisas intervjuerna utefter den struktur som förklarats i den teoretiska referensramen.

4.1 Göteborgs stads organisation
Göteborg är Sveriges näst största stad med ca 560 000 invånare. Göteborgs Stads organisation
består av förvaltningar och bolag med ca 55 000 anställda och en omsättning på ca 34 miljarder
kronor. Det högst beslutande organet inom kommunen i Göteborg är kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut samt utvärderar det som genomförts.
Kommunstyrelsens förvaltning är Stadsledningskontoret och deras uppgift är att leda, samordna
och följa upp stadens olika verksamheter.
Göteborg är indelad i 10 stadsdelsnämnder där politiskt tillsatta ledamöter fattar beslut i frågor
som rör t.ex. förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg i stadsdelen. Under varje nämnd
finns en förvaltning som genomför nämndens beslut och ansvarar för den kommunala servicen
där bland annat äldreomsorgen ingår (Göteborgs stad, u.å.).

Bild 3. Organisationsschema över en stadsdelsförvaltning i Göteborgs kommun (Göteborgs
stad, u.å.).
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Stadsdelsdirektör, sektorchefer, ekonomichef, HR-chef, utvecklingschef, förvaltningscontroller
samt kommunikationschef leder arbetet i förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen har ett
helhetsansvar och arbetar övergripande med planering, genomförande, utvärdering, utveckling
och förbättring (Göteborgs stad, u.å.).

4.2 Respondenterna
För att kunna beskriva hur kvalitet mäts har 14 intervjuer med respondenter inom tre olika
tjänstekategorier genomförts.

4.2.1 Förvaltningscontroller
Respondent 1 är förvaltningscontroller (kommer fortsatt i empirin att förkortas FC) i en av
stadsdelarna i Göteborgs stad.
I förvaltningscontrollerns roll i Göteborgs kommun ingår det att arbeta med budgetprocess,
planering, uppföljning, rapportering, kvalitet och internkontroll av verksamheten. Stort fokus
ligger på verksamhetsnivå men på ett övergripande sätt. Den ekonomiska sidan sköts till största
delen av ekonomiavdelningen. (Z. Källner. Personlig kommunikation, 10 april 2018),
(Anonym. Personlig kommunikation, 20 april 2018).
Förvaltningscontrollern ingår i förvaltningsledningen (se Bild 3).

4.2.2 Verksamhetscontroller
Respondent 2 är en verksamhetscontroller (kommer fortsatt i empirin att förkortas VC) som
tillhör en av stadsdelarna i Göteborgs stad.
Verksamhetscontrollers inom Göteborgs stad har till uppdrag att arbeta med ekonomistyrningen
där planering, utformning av strategi och processer samt kvalitetsarbete är viktiga delar.
Organisatoriskt finns verksamhetscontrollern under sektorchefen inom Sektor Äldreomsorg
samt Hälso- och sjukvård (se Bild 3), (Anonym. Personlig kommunikation, 18 april 2018).

4.2.3 Biståndshandläggare
Övriga 12 respondenter är biståndshandläggare inom en biståndsenhet i Göteborgs stad.
Biståndshandläggarna ville vara anonyma samt att enheten inte skulle specificeras närmare då
de flesta anställda inom enheten intervjuades.
För att kunna få hjälpinsatser inom äldreomsorgen vänder man sig till en så kallad
biståndshandläggare. Hjälpinsatserna kan vara i form av service eller omsorg som kan utföras
antingen i hemmet av hemtjänst eller på ett äldreboende. Biståndshandläggaren utreder och
beslutar om den sökande är berättigad till bistånd och beslutet grundar sig i Socialtjänstlagen.
Den som får hjälp med service och omsorg kallas omsorgstagare.
Biståndsenheten ligger organisatoriskt under Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård (se
Bild 3). En biståndshandläggare är vanligtvis utbildad till socionom (Göteborgs stad, u.å.)
(Anonym. Personlig kommunikation, 19 april 2018). I den aktuella biståndsenheten har varje
biståndshandläggare ca 100 omsorgstagare var som de ansvarar för och utav dessa har ca 15 st.
enbart larm i sitt bistånd (Anonym. Personlig kommunikation, 19 april 2018).
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4.3 Kvalitetsarbete
Förvaltningscontrollern berättar att det inte finns något separat ledningssystem för kvalitet utan
att det ingår i styrningen i form av ett ledningssystem, denna uppfattning delas av
verksamhetscontrollern. Ledningssystemet innehåller många olika delar såsom planering,
uppföljning och rapportering, därefter användning av resultatet. FC visar ledningssystemet för
stadsdelen som visualiseras i form av ett årshjul där man kan se vad staden ställer för krav på
stadsdelen. Under året görs fyra uppföljningsrapporter: UR 1 är en ekonomisk rapport, UR 2
handlar om uppföljning av fullmäktiges mål, UR 3 är en uppföljning av kärnverksamheterna
och nämndens mål. Slutligen görs en årsrapport som inte är en årsredovisning i traditionell
bemärkelse utan en UR 4 där man framför allt fokuserar på nämndens uppdrag. Utöver
uppföljningsrapporterna finns en budgetprocess som börjar med nulägesanalyser där man gör
risk- och konsekvensanalyser. I samband med denna bestäms budgeten vilket leder till
verksamhetsplaneringar i vilka målen sätts, först områdesvis därefter för varje enhet. En gång
om året sammanställs också en kvalitetsrapport som lämnas till ledningsgrupper och politiker i
staden.
FC förklarar att skillnaden mellan privat och kommunal verksamhet är att privata företag har
ekonomiska mål kopplat till resultat, kommunen är en anslagsfinansierad verksamhet med det
enda ekonomiska målet att gå jämnt ut.
”Du har fått dina pengar för att du ska använda dem, för att omsätta målen i en verksamhet
som blir tillräckligt bra.”
Målen är satta utefter de ekonomiska möjligheter som finns. Mål sätts på olika nivåer och från
kommunfullmäktige är de politiska målen ospecifika och svepande. Därefter försöker de olika
sektorerna, områdena och enheterna bryta ner det som kommer uppifrån. Ofta är dessa mål
kopplade till resultat som behöver förbättras. Lagar och förordningar är det primära därefter är
det budgeten som styr. Vi frågar FC vad som händer om man ställer kvalitet och budget mot
varandra och om det då är budget som prioriteras? FC svarar att det kan inträffa då det inte finns
en exakt norm för kvaliteten eftersom lagstiftningen på det sociala området är en
bedömningslagstiftning. I varje beslut görs en bedömning eller överenskommelse att
kvalitetsnivån på tjänsterna är ”tillräckligt” bra men som medborgare kanske du inte alls tycker
att det är tillräcklig nivå. Utgångspunkten är att samhället vill dig väl vilket framgår av
lagstiftningen men sedan går det alltid att göra saker bättre.
VC beskriver också att fokus ligger på budgeten, inte att göra det bästa av det man har för att
öka kvaliteten.
”Man kan höra: vi kan inte göra mer, vi kan inte göra mer. Men jo, vi kanske kan göra mer
fast kanske lite annorlunda och ändå hålla sig inom budget.”
FC berättar att granskningen av verksamheten sker dels genom kommunrevision som är en
extern kontroll, dels internt genom egenkontroller i verksamheterna. Den externa kontrollen,
som är helt oberoende, går i sin revision igenom måldokument och ser över om det finns en
fungerande intern styrning och kontroll.
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Sammanfattningsvis berättar FC att de jobbar oerhört mycket med kvalitetsfrågorna och VC
framhåller att det finns en utvecklingsavdelning som jobbar med kvalitet.

4.4 Prestationsmått för kvalitet
FC förklarar att de prestationsmått för kvalitet som används inom staden tas fram på
stadsledningskontoret utefter Socialstyrelsens föreskrifter och vad kommunstyrelsen
efterfrågar. Kvalitetsmåtten är framtagna i dialog med medarbetare ute i verksamheterna t.ex.
verksamhetsutvecklare (för att se måtten som finns i kvalitetsrapporten, se bilaga 4) och
underlagen för dem hämtas både från personalsystemet Personec, från medarbetarenkäter
(HME) och från Socialstyrelsens enkät.

4.5 Genomförande av kvalitetsmätning
I intervjuerna med FC och VC framkommer att kvaliteten, inom den del av äldreomsorgen som
utförs i omsorgstagares hem, mäts genom två enkäter. Den ena ”Vad tycker du om din hemtjänst
2018?” skickas ut av Socialstyrelsen och den andra ”Utvärdering av hemtjänst” är utformad av
Göteborgs stad och är biståndsenhetens ansvar att genomföra.

4.5.1. Socialstyrelsen: ”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?”
En gång om året skickar Socialstyrelsen ut en rikstäckande undersökning till alla över 65 år
med hemtjänst. Undersökningen är i form av en enkät och avser att ge en bild av omsorgstagares
syn på kvaliteten av den vård och omsorg som hemtjänsten ger. Socialstyrelsen sammanställer
resultaten i en rapport från riksnivå ned till verksamhetsnivå (Socialstyrelsen, 2018). Enkäten
består av 24 frågor med färdigformulerade svarsalternativ (se bilaga 2). Svarsfrekvensen 2017
låg på ca 60 % men eftersom det är ett stort antal svaranden kan ändå analyser göras, berättar
VC. FC instämmer i detta och tillägger att validiteten ändå blir hög pga. den relativt stora volym
svar som genereras.

4.5.2 Göteborgs stad: ”Utvärdering av hemtjänst”
För att kunna följa upp kvaliteten på de insatser omsorgstagare fått i bistånd inom
äldreomsorgen gör biståndshandläggarna så kallade ”Utvärdering av hemtjänst”. Utvärderingen
är i enkätform bestående av 9 frågor med varierande antal svarsalternativ utan möjlighet att
svara med egna formuleringar eller göra andra tillägg. Svaren på enkätfrågorna registreras i ett
datasystem. Frågorna i enkäten är (för att se enkäten i sin helhet se bilaga 3):
Besöksfrekvens:
1. Hur ofta får du besök av hemtjänsten?
Antal personer:
2. Hur många olika personer från hemtjänsten har du fått besök av den senaste månaden?
3. Hur nöjd eller missnöjd är du med det antal personer som kommit till dig den senaste
månaden?
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Självbestämmande:
4. Är du med och bestämmer VAD som ska göras hos dig?
5. Är du med och bestämmer HUR hjälpen ska utföras?
6. Är du med och bestämmer NÄR hjälpen ska utföras?
Tidsåtgång:
7. Har personalen tillräckligt med tid för de uppgifter som de ska göra hos dig?
Bemötande:
8. Hur nöjd eller missnöjd är du med personalens bemötande?
Utfört uppdrag:
9. Hur nöjd eller missnöjd (övergripande) är du med den hemtjänst du får?
Enligt VC är frågorna i utvärderingen utformade centralt i staden och är samma i alla stadsdelar,
det möjliggör att jämförelser kan göras mellan stadsdelarna och mellan stadsdelen och staden i
stort. Frågorna har sett likadana ut sedan minst 2015 och medför att det även går att jämföra
resultat över tid. Däremot kan inte jämförelser göras gentemot Socialstyrelsens enkätresultat
eftersom frågorna är olika.
Varken FC eller VC har sett denna utvärdering och vet inte exakt hur frågorna är formulerade
och kan därför inte bedöma om de är relevanta eller om utformningen har någon påverkan på
resultatet. Däremot anser VC att resultatet av mätningen går att lita på. Biståndshandläggarna
har möjlighet att ställa följdfrågor men de svaren kan inte registreras i datasystemet.
”Kanske är det de frågorna som är bra, kanske är det vad som framkommer då det som
verkligen behöver förbättras”, säger VC.
Biståndshandläggarna gör utvärderingarna successivt under året och VC tar första vardagen
varje månad ut en rapport med resultatet av mätningen. I rapporten framgår det inte om
utvärderingar gjorts på alla omsorgstagare. Enligt VC är det en fråga om tillit om
biståndshandläggare gör de utvärderingar som förväntas. VC tror inte heller att utvärderingarna
tar så mycket tid i anspråk.
I samtal med biståndshandläggarna framkom att utvärderingarna helst ska göras vid hembesök
men görs oftast per telefon på grund av tidsbrist. De ska genomföras inom 3 månader från
beslutsdatum, därefter varje år om biståndsbesluten löper på mer än 1 år.
Att göra en utvärdering per telefon tar ca 15–30 min uppger några av biståndshandläggarna.
Det som gör att det är svårt och kan ta tid är om omsorgstagaren har funktionsnedsättningar
såsom hörselnedsättning, svårighet med tal eller kognitiv svikt. Anhörig eller god man kan
besvara utvärderingen i vissa fall, men de har oftast inte sådan kännedom att de kan svara. Alla
omsorgstagare vill heller inte svara på enkäten. Biståndshandläggarna upplever också att
omsorgstagaren gärna börjar prata om andra saker utöver frågorna i enkäten.
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På frågan om vad biståndshandläggarna anser om frågornas utformning i utvärderingen svarade
samtliga att de är svårformulerade vilket gör dem otydliga och svåra att förstå för
omsorgstagarna. Ofta är de tvungna att förklara och förtydliga frågorna.
”Många omsorgstagare blir förvirrade och påstår att de redan har besvarat frågan eller att
vi frågar samma sak.”
Flera biståndshandläggare menade att t.ex. frågorna som rör självbestämmande är onödigt
många och det är svårt för omsorgstagarna att förstå skillnaden. Vissa frågor kan
omsorgstagarna helt enkelt inte svara på. En respondent tyckte att omsorgstagarna borde få
formulera svaren med egna ord. De flesta biståndshandläggare som har tillfrågats uppger att det
görs få utvärderingar och att utvärderingarna blir bortprioriterade.
”Utvärderingar görs enbart i mån av tid. Ibland händer det att man inte hinner göra några
utvärderingar alls på en månad, bara för att hinna med viktigare arbetsuppgifter.”
Det framgår också av FC:s resonemang att denna typ av verksamhetsnära uppföljning är svårt
och tar tid. Uppföljningen prioriteras då ofta bort i förmån för något annat som måste göras.
Det vill säga, det är önskvärt men det är inte alltid det görs.

4.6 Uppföljning av kvalitetsmätning
De två enkäterna ”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?” och ”Utvärdering av hemtjänst” följs
upp och används på olika sätt. Även vad gäller återkoppling av resultatet skiljer det sig åt mellan
de två enkäterna.

4.6.1 Övergripande i staden och Socialstyrelsens enkät
Resultaten från Socialstyrelsens enkäter sammanställs i en rapport från riksnivå ned till
verksamhetsnivå. Rapporten tar i sin tur Göteborgs stad del av och använder i sin årliga
kvalitetsrapport som är en del av stadens uppföljningssystem. Kvalitetsrapporten redovisas till
respektive nämnd samt kommunstyrelsen. Göteborgs stad bestämmer själva vad som ska ingå
i kvalitetsrapporten, FC berättar att rapporten har blivit ifrågasatt då den är lite för överlastad
med siffror och mått.
FC menar att enkätresultaten handlar väldigt mycket om att samla på sig kunskap och ge ett bra
underlag för dialog och analys. Det återkopplas inte ut till enheterna utan stannar kvar på
ledningsnivå eftersom det inte kan brytas ned på enhetsnivå i nuläget.
Vidare beskriver FC att man arbetar med så kallade korrelationskartor där man väger samman
olika typer av mått så man får en bild av både hur verksamheten ser ut som en helhet eller hur
de enskilda enheterna ser ut. Detta bygger mycket på de resultat som kommer från
Socialstyrelsen. Det går ut på att försöka urskilja mönster och samband. Är det någonting som
återkommer? Detta kräver systematik som ibland är svår att få till. För att visualisera mätandet
har äldreomsorgen gjort så kallade box-analyser där tre grupper av mått sammanställs;
konsumtionsmått, produktionsmått och kvalitetsmått. Dessa ger också bra underlag för
diskussion och det går att utläsa hur stadsdelarna förhåller sig på varje punkt. Här kan t.ex.
utläsas att hög sjukfrånvaro och många timavlönade har lett till sämre kontinuitet och därmed
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sämre kvalitet. Siffrorna till måtten tas från underlag i ekonomisystemet, kvalitetsrapporter,
medarbetarenkäter och personalsystemet. Dessa mått återfinns också i den löpande
rapporteringen till kommunstyrelsen.
FC beskriver att uppföljning sker på alla nivåer. Det finns ett internt uppföljningssystem;
verksamhet och ekonomi-uppföljning, VUM, där stadsdelsdirektören tillsammans med
stabschefer och FC möter medarbetare i verksamheterna 3–4 gånger om året. Då görs
genomgångar av verksamheterna kopplat till nulägesanalys och verksamhetsplan i sin tur
kopplat till UR 2 och UR 3. VUM sker i hela organisationen så enhetschefer har VUM på sina
enheter, områdeschefer och sektorchefer har VUM med enhetscheferna och VUM görs även på
förvaltningsnivå.
Överlag anser inte FC att hen har någon god kontakt med medarbetare i verksamhetsnära
positioner. Informationen passerar genom flera led innan den når förvaltningsledningen men
systemet förväntas fungera i det avseendet att det inte blir några större överraskningar.

4.6.2 Göteborgs stads enkät
VC förklarar att de resultat som sammanställts bör förmedlas till den enhet som det berör. Inom
sektorn finns månadsrapporter för enhetschef, områdeschef och sektorchef. Det är sedan upp
till sektorledningen att avgöra om åtgärder krävs vid trendbrott. Om enhetschefer identifierar
några problem är det deras ansvar att initiera förbättringar själva. Man behöver inte alltid
kontrollera och ge direktiv. Resultaten av denna enkät, ”Utvärdering av hemtjänsten”, når inte
politikerna utan den hålls inom sektorn för äldreomsorgen.
VC anser att resultaten är lätta att tolka, det är snittvärden, men är osäker på inom vilka
intervaller resultaten kan variera men ändå vara statistiskt säkerställda. De varierar på
tiondelarna men vad tiondelarna betyder är osäkert.
I kontakter med biståndshandläggarna framgår det att eftersom det är hemtjänsten som
utvärderas arbetar man inte med resultatet inom biståndsenheten. Biståndshandläggarna ges
heller ingen återkoppling kring utfallet och upplever att utvärderingarna inte fyller någon
funktion. De har därför svårt att se nyttan och meningen med utvärderingarna. FC å sin sida
menar att vikten av utvärderingarna kommuniceras och att det ytterst handlar om de vi är till
för, alltså omsorgstagarna.

4.7 Övriga synpunkter
På frågan om FC tycker att det är en rimlig mängd mätningar av kvaliteten svarade FC att det
definitivt inte är för få, men FC anser också att man kan fundera på om det är rätt sorts mätningar
som görs.
”Vi är extremt granskade av media, alltid. Det finns väldigt lite utrymme för att göra fel.
Vilket också ökar kontrollerna”.
Biståndshandläggarna å sin sida menar att kvaliteten utav den hjälp som omsorgstagare får är
viktig att arbeta med men att den kan göras på ett annat sätt, med andra enkätfrågor, och av
någon annan. De flesta handläggare anser inte att det är deras uppgift att kontrollera hemtjänsten
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utan att det ska göras av hemtjänsten själv eller av tredje part. Hemtjänstenheterna är inte
underställda biståndsenheten och handläggarna upplever att det blir fel när de ska agera
kontrollorgan gentemot hemtjänsten. Omsorgstagare ser ofta en biståndsenhet och en
hemtjänstenhet som samma verksamhet. VC anser däremot att det är bra att det inte är
hemtjänsten själva som gör utvärderingarna eftersom egenkontroller inte alltid blir objektiva.
FC resonerar kring om det går att tänka på något annat sätt. Kan man hitta andra sätt att
undersöka om omsorgstagare är nöjda? Hur fångas detta bäst upp? Det är frågor som
organisationen funderar på, hur brukarinflytandet kan öka i den verksamhetsutveckling som
krävs. Det handlar om att lära sig lyssna på de som verksamheten är till för och göra något med
det som framkommer. Utgångspunkten är att omsorgstagarna själva är bäst på sina svårigheter
och vet vilken hjälp de behöver. Att hitta smartare lösningar kopplat till bland annat
välfärdsteknik, pengar och personal är stora frågor i hela sektorn de närmaste 25 åren.
”Det är också så i den här sektorn att man tycker man vet hur det ska fungera när det
fungerar som bäst. Men det kanske man inte vet”.
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5. Analys
I detta kapitel är intentionen att binda samman teori och empiri. Det görs genom att jämföra
den information vi fick via intervjuer med det teoretiska materialet.

5.1 Kvalitetsarbete
I riktlinjerna för prestationsmätning som Ax et al. (2009) redogör för, framgår att det som mäts
ska kunna kopplas till verksamhetens strategi och leda till måluppfyllelse. För Göteborgs stad
är det yttersta målet att leverera välfärd med god kvalitet till sina invånare varför man också
väljer att mäta just kvalitet.
För att kunna avgöra hur kvalitet ska mätas krävs att det fastställs vad som är kvalitet för
omsorgstagare inom äldreomsorgen. Detta är reglerat i Socialtjänstlagen och Göteborgs stad
ska utforma sitt kvalitetsarbete utefter vad lagen säger. Enligt denna ska organisationen bedriva
kvalitetsarbete och de anställda ska ha rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Vidare
ska äldreomsorgen möjliggöra att omsorgstagare ska känna välbefinnande och detta uppnås
genom självständigt boende, trygghet och social kontakt. Andra krav är att omsorgstagare ska
vara delaktiga i hur stöd och omsorg ska vara utformad och att om behov finns ska olika
instanser samverka kring omsorgstagaren. Detta överensstämmer med Edvardssons et al.
(1998) tankar kring hur god kvalitet uppnås, genom att hänsyn tas till fyra olika
kvalitetsaspekter; förtroende och pålitlighet, enkelhet och flexibilitet, återställningsförmåga och
slutligen anställdas kompetens.
I samtal med förvaltningscontrollern framgår också att det bedrivs ett omfattande
kvalitetsarbete enligt PDSA-metodiken vilket är att jämföra med faserna kvalitetssäkring,
kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll som beskrivs av Edvardsson et al. (1998). I
kvalitetsarbetet ingår de fyra stegen planera, genomföra, följa upp och förbättra som kan
jämföras med vad Behn (2003) beskriver i punkterna; utvärdera, kontrollera, lära och
förbättra.
Edvardsson et al. (1998) menar att det främst är kunden, vilket i det här fallet är omsorgstagaren,
som ska definiera vad som är kvalitet och att det då är viktigt att ta reda på vad som är av
betydelse för kunden. För att få information om vad omsorgstagare tycker, om insatserna de
får, finns två enkäter; ”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?” och ”Utvärdering av hemtjänst”.
Den förstnämnda är en rikstäckande enkät som skickas ut en gång om året av Socialstyrelsen
och den senare är utformad av Göteborgs stad. Däremot har omsorgstagare inte möjlighet att
definiera vad som är kvalitet i äldreomsorgen i Göteborgs stad då detta redan är definierat i
Socialtjänstlagen. Omsorgstagare har heller ingen möjlighet att påverka vad som anses ska vara
en tillräcklig kvalitetsnivå eftersom det är en bedömningslagstiftning vilket betyder att
Göteborgs stad själva bestämmer kvalitetsnivå.
Vidare trycker Edvardsson et al. (1998) på vikten av att kommunicera ut informationen till alla
berörda medarbetare i en organisation. Resultatet av Socialstyrelsens enkät kan läsas av alla på
deras hemsida medan resultatet av stadens egen enkät endast kommuniceras till anställda på
ledningsnivå.
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5.2 Prestationsmått för kvalitet
I kvalitetsrapporten finns de mått på kvalitet som Göteborgs stad använder sig av. Måtten är
indelade efter kategori och flera av måtten finns i flera varianter beroende på vad som ska
åskådliggöras. Sammanlagt används 69 st. mått, om alla varianter räknas, och underlagen till
måtten hämtas från resultaten av Socialstyrelsens enkät, personalsystemet Personec och
medarbetarenkäter. Enligt Ax et al. (2009) ska prestationsmåttens mängd vara begränsad och
det ska vara möjligt att överblicka och få en helhetsbild, och Göteborgs stads kvalitetsrapport
har kritiserats för att vara överlastad med mått.
Göteborgs stad har inte satt mål för varje mått, de mål som är satta är ofta kopplade till resultat
som behöver förbättras, prestationsmätningen används bl.a. för att upptäcka trendbrott. Detta
stämmer överens med vad Ax et al. (2009) anser om att det ska finnas ett prestationsmål till
varje prestationsmått men att ett undantag för detta är om prestationsmätningen används för att
fånga upp avvikelser och trendbrott.
Behn (2003) menar att om rätt mått används kan människors beteende styras i olika riktningar
och det blir möjligt att kontrollera att anställda gör rätt saker. Andersson & Funck (2017) anser
att mått bör utformas enligt SMAKAR; Specificerade, Motiverande, Accepterade, Kongruenta,
Administrativt enkla och Relevanta. Måtten ska också gå att jämföra över tid eller med andra
enheter. Genom att titta på måtten, i sin helhet, i Göteborgs stads kvalitetsrapport kan följande
analys göras efter SMAKAR-modellen:
Specificerade: mätbara med hög datakvalitet, tidsatta.
-

Måtten är mätbara och kan bedömas ha hög datakvalitet eftersom antalet svaranden på
enkäten är relativt hög samt att omsorgstagarna svarar själva vilket ger
förstahandsinformation.

Motiverande: uppnåeliga och utmanande.
-

Saknas specifika mål för varje mått.

Accepterade: diskuterade och förankrade.
-

Eftersom måtten är framtagna i dialog mellan olika yrkesgrupper är de diskuterade och
förankrade på vissa nivåer inom organisationen. Däremot kommuniceras måtten inte ut
till verksamheter på operationell nivå.

Kongruenta: med delmål som leder till huvudmål.
-

Saknas specifika mål för varje mått.

Administrativt enkla: billiga och lätthanterliga.
-

Information om kostnad saknas men underlagen som kommer från Socialstyrelsens
enkätresultat är gratis. Siffror från Personec och medarbetarenkäter står staden för
själva.
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Relevanta: väsentliga och realistiska.
-

Vid sammankoppling mellan kvalitetsfaktorerna i Socialtjänstlagen (rätt kompetens,
självständigt boende, trygghet, social kontakt och delaktighet) och måtten i
kvalitetsrapporten kan de anses vara väsentliga. Huruvida målen är realistiska saknas
information för att kunna avgöra.

Göteborgs stads kvalitetsmått jämförs både över tid, mellan stadsdelar och, när det är möjligt,
även nationellt.
Catasús et al. (2017) hävdar att kvalitet kan fångas upp genom mått som baseras på
verksamhetens framgångsfaktorer och en nyanserad bild ges om flera mått kombineras.
Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen kan sägas vara de kvalitetsfaktorer som identifierats i
Socialtjänstlagen och för att mäta dessa använder Göteborgs stad flera mått för varje faktor.
Precis som Catasús et al. (2017) förespråkar används även surrogatmått, t.ex. ”Antal synpunkter
och klagomål totalt” som är ett surrogatmått för kundnöjdhet.

5.3 Genomförande av kvalitetsmätning
I syfte att förbättra kvaliteten på insatserna, vilket enligt Behn (2003) är den främsta
anledningen till att prestationsmätning görs inom offentlig sektor, används två enkäter som
mätinstrument. Den ena enkäten utformas och sammanställs av Socialstyrelsen och resultaten
använder Göteborgs stad som underlag till sin kvalitetsrapport. Den andra enkäten utformar och
sammanställer staden själv.

5.3.1 Socialstyrelsen: ”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?”
Socialstyrelsens mätning av omsorgstagares upplevda kvalitet görs genom en
enkätundersökning där svarsfrekvensen 2017 var ca 60 %. Att svarsfrekvensen inte är högre
kan förklaras med att de som enkäten vänder sig till kanske inte har fysiska möjligheter att fylla
i enkäten samt posta den. Dock är antalet svaranden så pass stort att både förvaltningscontroller
och verksamhetscontroller anser att resultatet går att lita på och analyser kan göras.
Socialstyrelsens enkät är indelad i ämnesområden där de som berör hemtjänst är; kontakter med
kommunen, inflytande, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter,
tillgänglighet och hemtjänsten i sin helhet. De frågor som ställs inom varje område svarar väl
mot kvalitetsfaktorerna välbefinnande, självständigt boende, trygghet, social kontakt och
delaktighet som nämns i Socialtjänstlagen. Frågorna är tydliga med tydliga svarsalternativ.
Enligt Ax et al. (2009) ska inte kostnaden för prestationsmätningen överstiga nyttan med
mätningen och med tanke på att Göteborgs stad får mätresultatet gratis utan att själva lägga
några resurser på mätningen kan denna riktlinje bedömas vara uppfyllt.

5.3.2 Göteborgs stad: ”Utvärdering av hemtjänst”
Stadens egen enkät ”Utvärdering av hemtjänst” används för att kunna följa upp kvaliteten på
de insatser omsorgstagare fått i bistånd och det är biståndshandläggarna som har till uppgift att
göra undersökningen. Viktigt att komma ihåg är att frågorna ställs till individer som kan ha
funktionsnedsättningar såsom dålig hörsel, svårt att prata och nedsatt kognitiv förmåga. Enligt
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biståndshandläggarna är enkätfrågorna otydliga och svårformulerade, de frågor som handlar
om självbestämmande onödigt många och vissa frågor kan omsorgstagarna helt enkelt inte
svara på. För att få ett tillförlitligt mått på en mätning krävs att mätningen, i detta fall frågorna,
är utformade på ett sätt som gör att resultatet inte blir missvisande (Catasús et al., 2017). Därför
görs här en analys av de 9 frågor som enkäten består av:
1. Hur ofta får du besök av hemtjänsten? (Besöksfrekvens)
Denna fråga kan vara svårt för omsorgstagaren att hålla reda på och troligtvis vet redan
biståndshandläggaren svaret eftersom hen har beslutat om detta i biståndet. Frågan kan därför
anses överflödig.
2. Hur många olika personer från hemtjänsten har du fått besök av den senaste månaden?
(Antal personer)
Denna fråga kan vara svår, för att inte säga omöjlig, för omsorgstagaren att hålla reda på. Även
en individ med de kognitiva förmågorna intakta skulle ha svårt att svara på detta. Risken för
missvisande svar är stor här. Frågan kan därför anses överflödig.
3. Hur nöjd eller missnöjd är du med det antal personer som kommit till dig den senaste
månaden? (Antal personer)
Eftersom denna fråga bygger på fråga 2, där svaren kan bli missvisande, kan resultatet här bli
svårtolkat. Exempel: Låt säga att omsorgstagaren har uppfattningen att hen haft besök av ”914” personer. Men upplevelsen är att det varit för många och därmed svarar ”Mycket missnöjd”.
Om det egentliga antalet personer som besökt omsorgstagaren är ”20 personer eller fler” gör
svaret ”Mycket missnöjd” mer befogat. Vid korrelationsanalyser mellan fråga 2 och 3 skulle
denna typ av fel ge ett snedvridet resultat. Svaret på frågan bygger till stor del på
omsorgstagarens förväntningar. Här skulle alternativa frågor kunna relateras till om de ofta har
besök av kontaktpersonen eller timanställda vikarier.
4. Är du med och bestämmer VAD som ska göras hos dig? (Självbestämmande)
5. Är du med och bestämmer HUR hjälpen ska utföras? (Självbestämmande)
6. Är du med och bestämmer NÄR hjälpen ska utföras? (Självbestämmande)
Dessa frågor angående självbestämmande kan vara förvirrande och låta som samma fråga. Det
blir otydligt och kan därmed ge ett missvisande resultat. I Socialstyrelsens enkät ställs frågor
som rör samma tema men är då formulerade på detta sätt:
-

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?

Ett alternativ är att behålla frågan om ”VAD” och ersätta fråga 5 och 6 med Socialstyrelsens
varianter.
7. Har personalen tillräckligt med tid för de uppgifter som de ska göra hos dig? (Tidsåtgång)
Frågan är tydlig och lätt att förstå. Frågan är nästan identisk med en av frågorna i
Socialstyrelsens enkät.
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8. Hur nöjd eller missnöjd är du med personalens bemötande? (Bemötande)
Viktig fråga i avseende på kundnöjdhet men frågan är tydligare formulerad i Socialstyrelsens
enkät:
– Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
9. Hur nöjd eller missnöjd (övergripande) är du med den hemtjänst du får? (Utfört uppdrag)
Relevant fråga som också återfinns i Socialstyrelsens enkät.
Till skillnad från Socialstyrelsens enkät så är Göteborgs stads enkät uppbyggd kring
kundnöjdhet och delaktighet. På så vis mäts kvaliteten i tjänsteutövandet vilket enligt
Edvardsson et al. (1998) leder till att både förväntningar och behov uppfylls hos kunden.
Som tidigare nämnts ska prestationsmätningen inte ta för mycket resurser i anspråk (Ax et al.,
2009). I detta fall är resurserna den arbetstid som biståndshandläggare lägger på utvärderingen
av hemtjänsten. Några av biståndshandläggarna uppskattade att varje enkät tar 15–30 min att
göra. Varje biståndshandläggare har ca 100 omsorgstagare, varav 15 st. med larm där inte
utvärdering är nödvändig. En grov uppskattning kan göras av hur mycket tid som läggs på
mätning på undersökta biståndsenhet där 12 st. arbetar med handläggning. Det skulle betyda att
det på denna biståndsenhet skulle läggas sammanlagt ca 9–12 arbetsveckor på utvärderingar
beroende på hur ofta besluten förnyas för varje enskild omsorgstagare. Frågan är om detta är
rimligt.
Enligt de riktlinjer för prestationsmätning som Ax et al., (2009) beskriver ska anställda kunna
påverka de prestationer som mäts. Eftersom utvärderingarna görs på en separat enhet,
hemtjänsten, är detta inte fallet för biståndshandläggarna. Om resultatet av mätningen visar sig
vara dåligt så har de inga befogenheter att göra något utan kan endast förmedla information till
berörd enhetschef. I riktlinjerna återfinns också att resultatet av prestationsmätningen ska
kommuniceras till anställda och vara tydligt med avsikten att öka engagemanget.
Biståndshandläggarna får inte någon återkoppling kring det sammanställda resultatet av
mätningen och det kan få till följd att engagemanget kring enkäterna minskar.
De flesta biståndshandläggare som tillfrågades uppgav att utvärderingarna blir bortprioriterade
vilket skulle kunna ha sin förklaring i det som analysen visar; att enkätens utformning försvårar
mätningen och att det tar för mycket tid i anspråk. Tid som de enligt egen utsago inte har. En
ytterligare orsak kan vara att då ingen återkoppling ges angående resultatet och de inte har några
befogenheter att påverka utförandet av hemtjänstinsatserna, dvs. prestationerna, så upplever
biståndshandläggarna det inte meningsfullt att göra utvärderingarna.
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5.3.3 Mätningens tillförlitlighet
Catasús et al. (2017) beskriver en tillförlitlig mätning som att det som mäts är de man avser att
mäta. Hinder för att uppnå tillförlitlighet är bl.a. avsaknad av data eller för att data helt enkelt
är för resurskrävande att ta fram. Detta kan leda till att mätningen görs kvantifierbar och därmed
kan viktig information gå förlorad. Genom att titta på de två enkäterna ”Vad tycker du om din
hemtjänst, 2018?” och ”Utvärdering av hemtjänst” kan vi se att enkäterna inte ger möjlighet till
att specificera vad omsorgstagaren tycker själv. Alla svarsalternativ är fasta vilket kan ge
missvisande resultat. Exempel: I Socialtjänstens enkät ställs frågan: ”Hur nöjd eller missnöjd
är du sammantaget med den hemtjänst du har?”, frågan har sex svarsalternativ från ”Mycket
nöjd” till ”Mycket missnöjd” samt ”Vet inte/Ingen åsikt”. Ponera att omsorgstagaren endast har
hjälp med matdistribution och larm, då tolkas frågan efter hur dessa insatser utförs. Maten
kanske levereras i tid av trevlig personal, men eftersom maten i sig är undermålig ges ett dåligt
betyg på insatsen. Eftersom mat levereras utav externa leverantörer reflekterar inte svaret
hemtjänstens arbete i sig. Däremot hade det varit bra om det kom till ledningens kännedom att
maten är dålig så att, om det är möjligt, leverantör kan bytas. Exemplet illustrerar att
information inte fångas upp i mätningen eftersom det skulle vara för resurskrävande.
Avsaknad av data är ett annat hinder för att mätningen är tillförlitlig. Här skulle det kunna vara
att vissa frågor inte ställs alls och viktig information missas. Biståndshandläggarna har
möjlighet att ställa följdfrågor men de frågorna och svaren registreras inte någonstans och precis
som verksamhetscontrollern resonerar kanske det är den informationen som är viktigast. Men
mätningen kan ändå vara tillräckligt tillförlitlig och verksamheten får förlita sig på att
kompletterande information fångas upp genom andra kanaler som t.ex. via klagomål.

5.4 Uppföljning av kvalitetsmätning
5.4.1 Övergripande i staden och Socialstyrelsens enkät
Enligt Vedung (2009) är utvärdering en bedömning som sker i efterhand och som ska
garantera kvalitet och det innebär att för att kunna göra en korrekt utvärdering krävs att
tillräckligt med data samlas in. Den färdiga utvärderingen ska sedan kunna användas i
vägledningssyfte i framtida beslutssituationer. Förvaltningscontrollern resonerar på ett
liknande sätt då han menar att enkätresultaten handlar mycket om att samla på sig kunskap
som sedan ger underlag för dialog och analys. Resultaten av Socialtjänstens enkät följs upp på
alla nivåer i flera steg och arbetas med kontinuerligt i hela organisationen samt rapporteras till
politikerna.

5.4.2 Göteborgs stads enkät
Göteborg stad använder sig av vad Vedung (2009) kallar Aktörsmodellen, alltså en
brukarorienterad modell där information samlas in från kunder som får utvärdera en tjänst.
Resultatet tas fram en gång i månaden och bör skickas vidare till berörda enhetschefer, det är
dock oklart om resultaten arbetas med. Eventuella åtgärder kan tas vid trendbrott, samtidigt
råder osäkerhet kring vilka intervaller resultaten kan variera inom. Till skillnad från
Socialstyrelsens enkät rapporteras denna inte till politikerna.

33

5.4.3 Mätningens påverkan på kvaliteten
Vilken påverkan prestationsmätningen har på kvaliteten skulle kunna bedömas på två sätt;
dels om organisationen använder sig av resultatet och mätningen på så vis kan ge en effekt
och dels om nyttan överstiger kostnaden för mätningen. Lindgren (2008) anser att det är för
mycket utvärdering inom offentlig sektor och att nyttan inte överstiger kostnaderna för
mätning. Förvaltningscontrollern å sin sida är av åsikten att mängden mätningar är rimlig men
är osäker på om det är rätt sorts mätningar som görs. Biståndshandläggarna däremot anser att
mätningen i nuvarande form, alltså enkäten ”Utvärdering av hemtjänst”, inte gör någon nytta.
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6. Resultat
I detta kapitel ges svar på våra frågeställningar utifrån analysen i föregående kapitel. Därefter
diskuteras slutsatserna i avsnittet egna reflektioner för att avslutningsvis ge förslag på fortsatt
forskning.

6.1 Slutsatser
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur kvalitetsarbete bedrivs i den offentliga sektorn, i det
här fallet Göteborgs stad, och huruvida prestationsmätningens utformning fångar upp
information som ger en rättvis bild av kvaliteten på hemtjänstens insatser kring omsorgstagare.
Vidare var syftet att undersöka huruvida mätningen i sig kan påverka kvaliteten på de tjänster
som organisationen i stort tillhandahåller samt på arbetet som biståndsenheten utför.
För att kunna uppnå detta syfte ställdes två frågor varav den första frågan lyder:
Hur mäts kvalitet och vilken inverkan kan prestationsmätningens utformning få på mätningens
tillförlitlighet?
Kvalitet inom äldreomsorgen definieras utav Socialtjänstlagen. För att kunna mäta kvaliteten
får omsorgstagare tycka till i två olika enkäter varav den ena ”Vad tycker du om din hemtjänst
2018” skickas ut, sammanställs och rapporteras av Socialstyrelsen. Den andra enkäten
”Utvärdering av hemtjänst” har Göteborgs stad utformat själv och det är biståndshandläggarnas
uppgift att kontakta omsorgstagare, ställa frågorna och rapportera svaren vidare i
organisationen.
För att kunna bedöma om prestationsmätningens utformning gör mätningen tillförlitlig
analyserades både enkäternas och prestationsmåttens utformning, mätningens genomförande
samt uppföljning. Utifrån den information vi samlat in har följande slutsatser dragits:
o Prestationsmåtten är relevanta och har kombinerats för att ge en nyanserad beskrivning
av kvaliteten men måtten är väldigt många vilket försvårar möjligheten till en
helhetsbild. Måtten uppfyller inte alla kriterier enligt SMAKAR-modellen och skulle
med hänsyn till detta kunna förbättras.
o Socialstyrelsens enkät har många svaranden och relevanta frågor som bygger till stor
del på Socialtjänstlagen. Enkäten har tydliga frågor men fasta svarsalternativ vilket kan
vara en nackdel då viktig information kan missas. Positivt är att mätningen görs varje
år vilket möjliggör jämförelse över tid. Vi anser att resultatet av denna mätning går att
lita på. Denna mätning utgör heller ingen kostnad för Göteborgs stad. Resultaten från
denna enkät används som underlag till de prestationsmått som ses i Göteborgs stads
kvalitetsrapport.
o I Göteborgs stads egen enkät är frågorna ställda på ett otydligt sätt och är i vissa fall
helt överflödiga. Frågorna missförstås av omsorgstagarna vilket ger missvisande svar.
Enkäterna brister i sin utformning, som får till följd att tidsåtgången ökar, och tar tid
från vad som anses vara viktigare arbetsuppgifter. Detta tillsammans med att
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biståndshandläggarna inte heller ges någon återkoppling av resultaten leder till att
utvärderingarna blir bortprioriterade. Konsekvenserna av mätningens utformning och
genomförande blir att resultatet inte utgör tillräckligt statistiskt underlag för att kunna
få ett tillförlitligt resultat.
Sammanfattningsvis anser vi att prestationsmätningens utformning möjliggör tillförlitlighet
med avseende på den information som fås från Socialstyrelsens enkät som också ligger till
grund för de prestationsmått som används. Däremot anser vi inte att det underlag som fås från
stadens egen enkät är tillförlitligt och därför bör denna del av prestationsmätningen förbättras.
Vår andra frågeställning för att uppnå syftet är:
Vilken påverkan har prestationsmätning på kvaliteten inom en organisation?
Hur prestationsmätning påverkar kvaliteten kan ses ur två olika perspektiv, äldreomsorgen i
Göteborgs stad och biståndsenheten. Bedömningen har gjorts utifrån två aspekter; om
organisationen använder sig av resultatet och mätningen på så vis kan ge en effekt samt om
nyttan överstiger kostnaden för mätningen. Följande slutsatser har dragits:
o I Göteborgs stad bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete där stora resurser läggs på
prestationsmätning. Resultaten från mätningar analyseras på flera olika sätt och
resultaten används till förbättringar och har på så sätt en positiv påverkan på kvaliteten.
Eftersom det är svårt att uppskatta värdet av de effekter som uppnås kan vi inte avgöra
om nyttan överstiger kostnaden. Samtidigt kan vi konstatera att mängden
prestationsmätning har en negativ påverkan på kvaliteten; om färre resurser läggs på
prestationsmätning kan de istället användas till kvalitetshöjande aktiviteter för de som
äldreomsorgen är till för; omsorgstagare.
o För biståndsenhetens del är prestationsmätningen inte tillförlitlig och har därför inte
önskad effekt, det är också oklart i vilken utsträckning resultatet används. Med detta
som bakgrund och eftersom biståndshandläggarna hade kunnat använda tiden till andra
arbetsuppgifter anser vi att kvaliteten påverkas negativt. Nyttan för mätningen
överstiger här inte kostnaderna för den. Om prestationsmätningen varit bättre utformad
och eventuellt utförd av annan yrkeskategori hade kvaliteten kunnat höjas, bristen på
mätning och kontroll kan medföra att man inte fångar upp eventuella brister hos
hemtjänsten.
Slutsatsen blir att prestationsmätning ska göras men som man brukar säga: lagom är bäst!

6.2 Egna reflektioner
Uppsatsen har beskrivit hur Göteborgs stad gör för att mäta kvaliteten inom äldreomsorgen. Att
använda sig av resultatet av Socialstyrelsens enkät är inte så mycket att orda om annat än att
det ger bra underlag för prestationsmåtten samtidigt som själva enkäten och sammanställningen
av den inte kostar staden något. Men det bör understrykas att resultatet på enkäterna visar vad
omsorgstagarna tycker om den hemtjänst de får, inte vad de vill ha.
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Det är en stor apparat som arbetar med mätning och uppföljning i organisationen vilket är
mycket positivt men vi kan inte låta bli att undra om syftet, förutom att ligga till grund för
förbättringsarbete, till stor del är att skapa förtroende bland utomstående intressenter såsom
politiker och media. Varför inte använda en mindre del av skattemedlen till prestationsmätning
och istället lägga resurser på mer personal, i det här fallet biståndshandläggare och
undersköterskor? Att det är på grund av för lite personal en stor del av bristerna inom
äldreomsorgen beror på har vi vetat i många år utan att behöva göra några mätningar.
Till skillnad från Socialstyrelsens enkät är vi kritiska till både utformning och genomförande
av stadens egen ”Utvärdering av hemtjänst”. Frågorna är tillkrånglade, de som konstruerat dem
verkar inte vara insatta i den problematik kring olika former av funktionsnedsättningar som kan
finnas hos dem som ska svara på frågorna. Att biståndshandläggarna dessutom ska ha en
kontrollfunktion gentemot hemtjänst anser vi är fel eftersom det kan försvåra relationen till
hemtjänsten, meningen är att de ska samarbeta kring omsorgstagaren. Dock är det största
problemet att mätning tar tid som skulle kunnat läggas på dem de är till för; omsorgstagarna.
Det kanske är tillräckligt att handläggaren vid uppföljning av beslut frågar omsorgstagaren om
det fungerar bra med hemtjänsten och vid behov vidarebefordra informationen till enhetschef
för hemtjänst.
Slutligen kan vi konstatera att budgeten är överordnad, kvalitet är viktigt men budgeten är
viktigare vilket medför att man bestämt hur en tillräckligt bra äldreomsorg ska vara. Om
Göteborgs stads uppfattning av vad en tillräcklig nivå på kvaliteten är skiljer sig mot vad
invånarna tycker, har inte stadens egna slutsatser kring sina resultat så stor betydelse. Staden
kan säga att kvaliteten är bra enligt mätningarna – men ingen behöver hålla med.

6.3 Förslag på fortsatt forskning
I denna uppsats har vi gjort en undersökning på endast en av tio biståndsenheter i Göteborgs
stad. Även om arbetssättet inte ska skilja sig så mycket mellan stadsdelarna så kan det variera i
hur stor vikt som läggs vid ”Utvärdering av hemtjänst”. Den enhet som vi undersökte gjorde
mycket få utvärderingar, men det kanske inte gäller för hela staden. För att öka reliabiliteten
skulle fler biståndsenheter kunna undersökas.
I vår undersökning har vi inte lyckats få fram om, eller hur mycket, hemtjänsterna arbetar med
resultatet. Denna fråga är central för att kunna bedöma om ”Utvärdering av hemtjänst” har
någon egentlig funktion och om mätningen ger några faktiska effekter. För att kunna avgöra
detta skulle enhetschefer för olika hemtjänstenheter i Göteborgs stad kunna intervjuas i syfte
att granska enkätens relevans.
Även om det skulle vara i det närmaste omöjligt att få några exakta svar skulle man kunna
försöka undersöka värdet eller nyttan av prestationsmätningen och sätta det i relation till
kostnaden. Då blir nyttan ett uppskattat värde på den effekt som åstadkommits och i kostnaden
kan t.ex. uppbyggnad av mätsystemet, administration och uppföljning av resultatet ingå. Detta
skulle kunna göras genom cost-benefit eller cost-effective analyser.
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Bilaga 1
Intervjuguide till controllers och biståndshandläggare
Respondenten
1. Namn och befattning?
2. Hur länge har du haft befattningen?
Förvaltningscontroller:
Kvalitet och prestationsmått: Göteborgs stad
3. Vad är kvalitet? Hur arbetar ni med kvalitet? Finns det mål i organisationen som är
kopplade till kvalitet?
4. Vilka mått är kopplade till kvaliteten av verksamheten?
5. Vad är syftet med måtten?
6. Vem utformar kvalitetsmåtten?
7. Vad baseras de på? – Är måtten baserade på mål?
8. Vad är bra med måtten?
9. Vad är mindre bra med måtten?
10. Finns det något mått som är extra bra? På vilket sätt?
11. Saknar du något mått? Vilket? Varför finns inte måttet?
Förvaltningscontroller & Verksamhetscontroller:
Genomförande av kvalitetsmätning:
”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?” & ”Utvärdering av hemtjänst”
12. Hur görs kvalitetsmätningen?
13. Vem gör mätningen? – Hur kontrolleras att mätningen görs? – Hur instrueras de som
ska utföra mätningen?
14. För vem görs mätningen?
15. Hur ofta görs mätningen?
16. Hur mycket arbetstid läggs på mätning?
17. Går det att som anställd påverka resultaten?
Förvaltningscontroller & Verksamhetscontroller:
Uppföljning av kvalitetsmätning:
”Vad tycker du om din hemtjänst 2018?” & ”Utvärdering av hemtjänst”
18. Hur analyseras resultaten av mätningen? Är det lätt/svårt att tolka resultaten?
19. Hur används resultaten av mätningen? Vem använder resultaten?
20. Har måtten någon påverkan på vad som anses vara viktigt i verksamheten?
21. Hur kommuniceras resultaten?
22. Mäts det som avses att mätas? (Har måttens utformning påverkat resultaten?)
23. Går resultatet av mätningen att lita på?
24. Finns det något du skulle vilja tillägga angående prestationsmätning?
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Biståndshandläggare:
Genomförande & Uppföljning av kvalitetsmätning: ”Utvärdering av hemtjänst”
1. Hur genomförs utvärderingarna?
2. Har Du fått några instruktioner angående hur utvärderingen ska genomföras?
3. Hur ofta görs utvärderingar? – Finns det några direktiv för hur ofta utvärderingar ska
göras?
4. Hur mycket arbetstid läggs på utvärderingar? – Blir andra arbetsuppgifter
bortprioriterade för att utvärderingar ska göras?
5. Är frågorna i utvärderingen relevanta? – Tycker Du att det saknas någon fråga?
– Tycker Du att någon fråga är överflödig?
6. Görs utvärderingar på alla omsorgstagare? – Går det att göra utvärderingar på alla
omsorgstagare? – Om nej; förklara.
7. Gör utvärdering någon nytta? – Tas resultaten av utvärderingarna upp inom
verksamheten? – Arbetar man med resultaten?
– Om ja; på vilket sätt? – Om nej; varför inte?
8. Förutom utvärderingen, har Ni andra sätt att följa upp kvaliteten av insatserna för
omsorgstagare?
9. Har Du någon åsikt kring att biståndshandläggare har till uppgift att utvärdera
hemtjänsten?
10. Skulle Du vilja tillägga något angående kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen?
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Bilaga 2
Länk till Socialstyrelsens brukarenkät 2018:
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/brukarenkat-hemtjanst-2018.pdf
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Bilaga 3
Utvärdering av hemtjänst
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Bilaga 4
Vad tycker du om din hemtjänst 2018?
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